Środki pozyskane z UE przez Starostwo Powiatowe i jednostki podległe w latach 2007-2013
Lp.

Tytuł projektu

Starostwo Powiatowe
1.
Zintegrowany system
informacji wizualnej szlaki i obiekty
turystyczne w powiecie
gnieźnieńskim

Krótki opis zrealizowanych
działań

Źródło
finansowania

(1) ustawienie tablic na
EFRR
wjazdach do powiatu
gnieźnieńskiego informujacych
o jego turystycznych atrakcjach,
walorach, obiektach, miejscach i
szlakach, (2) oznakowanie
funkcjonujacych już szlaków
turystycznych, (3) oznakowanie
obiektów i miejsc istotnych z
punktu widzenia potencjału
turystycznego powiatu
gnieźnieńskiego, (4) utworzenie
i oznakowanie nowych szlaków
turystycznych powiatu
gnieźnieńskiego

Okres realizacji*
od
2010-02-26

do
2011-10-28

Wartość
projektu**
784 876,50

Kwota
dofinansowania
498 413,97

Wkład własny

286 462,53
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2.

Tu powstała Polska promocja kulturowego
produktu turystycznego
powiatu
gnieźnieńskiego,
wizerunkowego
produktu Wielkopolski

3.

Bezpośrednie wsparcie
rozwoju szkół poprzez
wdrożenie
zmodernizowanego
systemu doskonalenia
nauczycieli - powiat
gnieźnieński.

(1) przygotowanie i wydruk
EFRR
pakietu 10 rodzajów folderów
promocyjnych, (2) opracowanie
i wydruk 4 książek dla dzieci
oraz 4 rodzajów plakatów
edukacyjnych pt. Kultura
Piastów dla dzieci (tematyka
pozycji: 1. architektura i
budownictwo, 2. życie
codzienne i rzemiosło, 3. ubiór i
uzbrojenie, 4. ceremonie
świeckie i kościelne oraz życie
dworskie), (3) wydanie serii
upominków promocyjnych, (4)
przebudowa portalu
turystycznego, (5)
wyprodukowanie filmu
promocyjnego i reklamowego
spotu telewizyjnego (6) emisja
spotu reklamowego w 6
telewizjach regionalnych, (7)
przeprowadzenie kampanii
bilbordowych w 3 miastach, (8)
przygotowanie nawigacja
turystyczna GPS
Poprawa funkcjonowania
EFS POKL
systemu doskonalenia
nauczycieli w powiecie
gnieźnieńskim

2011-06-02

2013-10-30

1 055 739,17

897 378,29

158 360,88

2013-08-01

2015-06-30

1 240 620,00

1 240 620,00

0,00
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4.

Z matematyką w
przyszłość

5.

Równe szanse

Cel projektu - podniesienie
EFS POKL
poziomu wiedzy i umiejętności
matematycznych oraz
wyrównywanie dysproporcji
edukacyjnych w procesie
kształcenia poprzez dodatkowe
zajęcia dydaktycznowyrównawcze, rozwój
kompetencji kluczowych
uczniów w zakresie ICT i nauk
matematycznych poprzez
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne, a także wdrożenie
innowacyjnych metod
nauczania przez Internet
pozwalającego na wyższą
skuteczność nauczania dzięki
indywidualizacji (e-learning).
Wyrównywanie szans
EFS POKL
edukacyjnych 52 dzieci poprzez
dalszą indywidualizację procesu
nauczania uczniów klas I-III w 3
szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym
jest Starostwo Powiatowe w
Gnieźnie. Zadania realizowane
poprzez zajęcia: w zakresie
terapii integracji sensorycznej,
metodą Biofeedback,
logopedyczne, gimnastyki
korekcyjnej i hipoterapii oraz
doposażenie bazy dydaktycznej.

2009-08-03

2011-07-31

635 201,20

635 201,20

0,00

2011-09-01

2012-06-29

87 549,72

87 549,72

0,00
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6.

Adaptacja budynków
pokoszarowych przy ul.
Sobieskiego 20 w
Gnieźnie na cele
oświatowe oraz
organizacji pożytku
publicznego

Przedmiot projektuEFRR WRPO
rewitalizacja zdegradowanego
obszaru powojskowego poprzez
przebudowę i adaptację
budynków pokoszarowych. W
ramach projektu przebudowie
poddany został główny budynek
koszar oraz jeden z budynków
pełniący dotychczas funkcje
usługową. Budynki zostały
zaadoptowane na cele
edukacyjne dla trzech szkół
ponadgimnazjalnych, PUP oraz
Stowarzyszenie Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalne
Promyk.
7.
Wyższe kwalifikacje Wdrożenie w okresie
EFS POKL
lepszy start
01.01.2013-31.12.2014
kompleksowego programu
rozwojowego ZSP nr 2 w
Gnieźnie zakładającego
modernizację kształcenia
zawodowego, rozszerzenie
oferty edukacyjnej szkoły i
dostosowującego ją do potrzeb
lokalnego i regionalnego rynku
pracy
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gnieźnie
1.
Zajęcia pozalekcyjne
Uruchomienie dodatkowych
EFS POKL
kluczem do sukcesu
zajęć pozalekcyjnych dla 16
wielkopolskiego
uczniów gimnazjum z
gimnazjalisty
następujących przedmiotów:
język polski, chemia, fizyka,
matematyka. Doposażenie
uczniów w dodatkowe pomoce
naukowe tj. słowniki, małe
laboratoria, materiały
papiernicze. Doposażenie szkoły

2010-09-29

2012-12-31

10 748 286,36

6 303 238,08

4 445 048,28

2013-01-01

2014-12-31

846 658,81

738 709,77

107 949,04

2010-09-01

2012-06-30

71 600,00

71 600,00

0,00
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w pomoce dydaktyczne tj.
tablica interaktywna, projektor,
laptop, programy edukacyjne,
filmy edukacyjne.

Powiatowy Urząd Pracy
1.
Profesjonalna kadra
Dz. 6.1
Poddziałanie 6.1.2

2.

Perspektywa
Dz. 6.1
Poddziałanie 6.1.3

Projekt miał na celu zwiększenie
dostępu do usług pośrednictwa
pracy i poradnictwa
zawodowego oraz podniesienie
jakości usług oferowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w
Gnieźnie. Cel został osiągnięty
poprzez zatrudnienie
pośredników pracy i doradców
zawodowych zgodnie ze
standardami usług i potrzeb
rynku pracy oraz podniesienie
kwalifikacji kadr Urzędu. W
ramach realizacji projektu
wsparciem objęte zostały kadry
PUP w Gnieźnie.
Głównym założeniem projektu
jest aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych z terenu powiatu
gnieźnieńskiego, w celu
zwiększenia szans na
dostosowanie kwalifikacji
bezrobotnych do potrzeb rynku
pracy i uzyskanie zatrudnienia, a
także udzielenie wsparcia
osobom rozpoczynającym
działalność gospodarczą.
Do końca 2013 r.
zaktywizowano 2 935 osób. W

EFS
FP

2008-01-01

2009-11-30

340 000,00

289 000,00

51 000,00

EFS
FP

2008-04-01

2014-12-31

28 268 400,00

27 874 400,00

394 000,00
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2014 r. zakłada się aktywizację
820 osób.
3.

Kwalifikacje drogą do
sukcesu
Dz. 6.1
Poddziałanie 6.1.2

4.

Mobilni zawodowo
Dz. 7.2
Poddziałanie 7.2.1

5.

Niepełnosprawni sprawni na rynku pracy
Dz. 6.1
Poddziałanie 6.1.1

Cel główny projektu podniesienie jakości usług
świadczonych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Gnieźnie.
Cele szczegółowe to utrzymanie
zatrudnienia 4 pośredników
pracy i 3 doradców zawodowych
zgodnie ze standardami usług i
potrzeb rynku pracy,
zatrudnienie 2 nowych
pośredników pracy i 1 doradcy
zawodowego wynikające z
intensyfikacji działań na ww
stanowiskach oraz podniesienie
kwalifikacji kadr tut. Urzędu.
Celem głównym projektu była
aktywizacja 50 osób
bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym, a w
szczególności osób do 25 roku
życia oraz długotrwale
bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie.
Osiągnięto następujące cele
szczegółowe:
- skierowano 40 osób na
szkolenia lub warsztaty
- skierowano 10 osób na staże.
W ramach projektu
zaktywizowano 28 osób
bezrobotnych, z których pracę
podjęło 14 osób. Na szkolenia i
warsztaty skierowano 28 osób, z
których 13 osób skierowano na

EFS
FP

2009-10-01

2011-12-31

941 200,00

800 000,00

141 200,00

EFS

2009-12-01

2010-05-31

131 100,00

131 100,00

0,00

EFS

2012-07-01

2013-11-30

155 700,00

155 700,00

0,00
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staż.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku
1.
Dostawa i integracja
Dostawa sprzętu specjalistycznego MEN/EFS
zestawów zawierających i sprzętu komputerowego oraz
komputery oraz
specjalistycznego
specjalistyczny sprzęt i oprogramowania, jego instalacja i
oprogramowanie
integracja.
dodatkowe,
przeznaczonych do
pracy w placówkach
specjalnych z
uczniem/wychowankiem
z upośledzeniem
umysłowym i
niepełnosprawnością
sprzężoną w tym z
zaburzoną komunikacją
werbalną.
2.
Program Operacyjny
Uruchomienie Przedszkola
EFS PO KL
Kapitał Ludzki Specjalnego - edukacja dzieci
Zmniejszanie
przedszkolnych oraz wsparcie dla
nierówności w stopniu
rodziców dzieci
upowszechniania
niepełnosprawnych w wieku
edukacji przedszkolnej- przedszkolnym
"Czas do przedszkola"
Powiatowy Zarząd Dróg
1.
Przebudowa remont
długość odcinka drogi 5067 mb EFRR WRPO
drogi powiatowej nr
szerokość nakładki bitumicznej
2168P (Palędzie Dolne)- 5,0-5,5 mb
gr.wojew.-Kruchowo
wykonanie chodnika ze
zjazdami 1960 mb
ustawienie barier ochronnych
263 mb

2008-05-28

2008-05-29

111 845,00

111 845,00

0,00

2013-11-01

2015-06-30

568 928,50

483 589,22

85 339,28

2007-01-15

2007-10-10

1 953 875,44

976 937,72

976 937,72
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2.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2161P
Witkowo-Wiekowogranica powiatu
słupeckiego(Powidz)

długość odcinka drogi 5785 mb
szerokość jezdni 6,0-7,1 mb
długość chodnika i ścieżki
rowerowej 2,754 km
chodnik 349 mb

EFRR WRPO

2008-10-01

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
1.
Ochotnicza Straż
Projekt w ramach Programu
EFS PO KL 2010-01-01
Pożarna-wykształceni
Operacyjnego Kapitał Ludzki
strażacy w służbie
Przeprowadzono szkolenie
mieszkańcom obszarów pilarzy,-kwota 13.500,00 zł ,
wiejskich
Szkolenie z zakresu ratownictwa
medycznego - kwota 34.750,00 zł
oraz zakupiono projektor
multimedialny - kwota 1.500,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
1.
Wspieramy osoby z
promocja integracji społecznej
EFS PO KL
2010-03-01
niepełnosprawnością
intelektualną.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
1.
Turystyka i handel w
Realizowanie projektów w
COMENIUS 2010-09-03
ramach
poszczególnych krajach do w/w
zrównoważonego
tytułu. Poznanie kultur i
rozwoju - Comenius
różnorodności Europy jako
kontynentu narodów.
2.
Jestem przedsiębiorczy- Młodzież z ZSP3 poznaje przepisy EFS
2010-09-15
kształtowanie postaw
prawne i ekonomiczne
przedsiębiorczych wśród umożliwiające założenie własnej
młodzieży z
działalności.
wykorzystaniem
innowacyjnych metod i
narzędzi
3.
Praktyki w Niemczech
Projekt przeznaczony dla uczniów Program
2013-09-03
kluczem do sukcesu
w zawodzie fryzjer i technik usług edukacyjny
fryzjerskich. Młodzież odbywa
"Uczenie się
praktyki w Niemczech w ośrodku przez całe
w Wiesbaden
życie"
Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

2010-10-19

3 415 398,79

1 670 079,96

1 745 318,83

2010-12-31

49 750,00

49 750,00

0,00

2010-07-30

48 952,80

41 609,87

7 342,93

2012-07-15

84 000,00

84 000,00

0,00

2013-07-18

6 000,00

6 000,00

0,00

2014-07-07

185 000,00

185 000,00

0,00
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1.
Zakup karetki
PO IiŚ
2.
Zakup sterylizatora
WRPO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.
Centrum Aktywności
doradztwo zawodowe, szkolenia i EFS
Społecznej LARGO
kursy zawodowe oraz staże
zawodowe dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych oraz obozu
aktywizującego, zorganizowanie
spotkań integracyjnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2
Partnerski projekt
1.
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
COMENIUS

2008-07-01
2008-07-25

2009-11-13
2009-10-16

453 442,36
404 873,99

385 386,23
292 555,46

68 056,13
112 318,53

2009-01-01

2014-12-31

5 097 200,50

4 547 528,28

549 672,22

2012-01-08

2014-07-31

83 660,00
57 769 859,14

63 948,0
48 21 140,77

0,0
9 129 006,37

Razem

* Okres realizacji - projekty realizowane w okresie programowania 2007-2013 + 2 lata (2015)
**Wartość projektu po rozliczeniu - rzeczywista wartość projektu, a w przypadku projektów rozpoczętych w 2013 roku i aktualnie kontynuowanych wartość
projektu z umowy o dofinasowanie.

Zebranie i opracowanie danych: Justyna Frąckowiak – Wydział Inwestycji i Funduszy UE, kwiecień 2014.
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